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 ښاغلو ښوونکو او زموږ د څو ژبو زده کونکو کورنیو،

پدې بې ثباته وختونو کې یوې ورځې نه بلې ورځې ته خبرونه بدلیږي. په ګډه دې حاالتو کې پرمخ تللو کې یو شی چې ندی بدل شوی 

 هغه زموږ تلپاتی مالتړ او ستاسې اړخ نیولو ته زموږ لیوالتیا ده.

زموږ ډیری ښوونکو واردمخه زموږ نه د مالتړ غوښتنه کړې کله چې هغوی د لومړي ځل لپاره په بشپړ ډول د زده کونکو سره آنالین 

کار کول پیل کړل. نورو بیا په خپلو طرحو باندې بیاځل کار کول پیل کړي دي او زموږ سره ادامه ورکوي او دې خبرې ته پام کوي 
نګه وساتي ترڅو ښوونیز کال سم پای ته ورسي. او ځینې یې بیا د چاپ وړ سرچینو لټون کوي ترڅو د چې د ښوونیزې لړۍ انډول څ

بریښنالیک په واسطه دوه اونیزې ښوونه چمتو کړي. کورنۍ سرچینې، کارځای، او بینډویت د دې لپاره شریکوي چې هغه موخې او 

ستاسې ځانګړي او انفرادي حاالت چې هرڅه وي، تاسې یوازې نه  تمې پوره شي کومو چې دوه اونۍ مخکې حتی شتون هم نه درلود.

 یې.

زه د خپلو زده کونکو او کورنیو د هڅو نه خوښ یم چې د خپلو ورځني ژمنتیاو لپاره یې کوي او ډاډ وړاندې کوي چې پدې نازک 

زده  ELLsچې په دوامداره ډول د خپلو حاالتو کې زده کړه په کور کې دوام وکړي. زه ښوونکو ته سپارښتنه کوم او ستاینه یې کوم 
کونکو او کورنیو بیالبیلې اړتیاوې په پام کې نیسي او په کورونو کې د هغوی د مالتړ لپاره غوره هڅې کوي. زه د مدیرانو ستاینه کوم 

و. او زه په ځانګړې چې د مسلکي ودې لپاره غوښتنې ته دوام ورکوي، حتی که څه هم موږ ټول د نوي آنالین بڼې سره ځانونه برابرو

توګه له تاسې ټولو نه خوښ یم څوک چې په دوامداره ډول ژوره ساه اخلي او هره ورځ د خپلو کورنیو، خپلو خپلوانو، او خپل ځان د 

 روغتیا او سالمیت لپاره اقدامات کوي.

لیږي، نو د انګلسي ژبې زده کونکو د د موجود حاالتو له مخې ولسوالۍ او ښوونځي اړ دي چې خپل د تعلیمي پالنونو دوام سپارنه و
لپاره د ستراتیژیانو په تړاو د ښوونکو او  ELLsکې موږ د  RBERNاړتیاو د مالتړ په تړاو ځینې تفصیالتو تازه کولو ته اړتیا ده. په 

 کړو ترڅو ستاسې دمدیرانو اړتیاو مالتړ کولو کې تجربه لرو، او موږ دې ته چمتو یو او غواړو چې ستاسې هڅو کې ستاسې مالتړ و

 پاملرنې الندې هر زده کونکي اړتیا پوره شي.

هیڅ پوښتنه ساده یا بیځایه نه وي. موږ تاسې ته سترګې په الر یو او هیله مند یو چې زموږ د راتلونکي آنالین مسلکي ودې ډیری 

 فرصتونو په کو یو کې تاسې "وګورو".
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